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UMOWA NR  /2021  
zawarta w dniu …………….2021r. w Katowicach pomiędzy: 
Katowickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. 
Krasińskiego 14 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 114803, NIP 6342072945 o 
kapitale zakładowym 215 046 500 złotych opłaconym w całości zwaną w dalszej części umowy 
Zamawiającym reprezentowaną przez: 
 
 
1. Prezes Zarządu – Janusz Olesiński 
2. Wiceprezes Zarządu – Agnieszka Koziełło-Poklewska  

 
a 
 
firmą ……………………………… wpisaną do rejestru KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
……………………………………Gospodarczy KRS pod numerem ……………… zwaną dalej 
Wykonawcą, którego reprezentuje: 
 
…………………………………………. 
 
o następującej treści: 

§1 
Wykonawca oświadcza, że profesjonalnie zajmuje się usługami napraw bieżących i konserwacji: 
1) bram wjazdowych do garaży podziemnych, 
2) bram przesuwnych umożliwiających wjazd na teren posesji, 
3) bram rozwieralnych umożliwiających wjazd na teren posesji, 
4) szlabanów umożliwiających wjazd na teren posesji, 
oraz pozostałymi usługami stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy. 
 

§2 
1. W trybie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy realizującego naprawy i konserwacje bram 

wjazdowych, bram przesuwnych, bram rozwieralnych i szlabanów w zasobach mieszkaniowych 
Katowickiego TBS Sp. z o.o. w okresie od 1 października 2021r. do 30 września 2024r. 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ww. usługi świadczone na rzecz 
Zamawiającego na następujących nieruchomościach: 

1) ul. Krasińskiego  14 - 14k w Katowicach - 2 szt. 
2) ul. Skowrońskiego 3 - 3a w Katowicach - 1 szt. 
3) ul. Skowrońskiego 2, 2a, 4 i Równoległa 7 - 8 w Katowicach - 3 szt. 
4) ul. Marcinkowskiego 2a, 2b w Katowicach - 2 szt. 
5) ul. Marcinkowskiego 4a, 4b w Katowicach - 1 szt.  
6) ul. Marcinkowskiego 6a, 6b w Katowicach - 1 szt. 
7) ul. 1 Maja 95-97 w Katowicach - 1 szt. 
8) ul. Sławka 30, 30a, 30b w Katowicach - 6 szt. 
9) ul. Sławka 34, 34a, 34b w Katowicach - 4 szt. 
10) ul. Sławka 40, 40a, 40b w Katowicach - 5 szt. 
11) ul. Sławka 28, 28c, w Katowicach 1 szt. 
12) ul. Bohaterów Monte Cassino 2 - 2i w Katowicach - 5 szt, 
13) ul. Saint Etienne 1 (parking dwupoziomowy) – 2 szt., 
14) ul. Sławka (parking dwupoziomowy) – 2 szt., 
15) ul. Górniczego Stanu 79 – 85 – 2 szt., 
16) ul. Szeroka 17, 19 – 1 szt., 
17) ul. Złota 17a – 1 szt., 
18) ul. Pod Kasztanami 41 – 83 – 3 szt. 
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2. Zakres rzeczowy i wymagania świadczonej usługi zostały opisane w niniejszej umowie oraz 
następujących załącznikach do umowy:  

 Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy, 

 Załącznik nr 2 - Polisa odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, 

 Załącznik nr 3 - Zakres konserwacji i sposób realizacji usługi, 

 Załącznik nr 4 – Formularz cenowy, 
 Załącznik nr 5 – Protokół odbioru. 

 
3. Przedmiotem umowy jest konserwacja i naprawa urządzeń zabudowanych w obszarach 

nieruchomości określonych w § 2 ust. 1 stanowiących własność Zamawiającego, obejmująca stały 
nadzór nad całokształtem działania tych urządzeń i gwarantująca ich utrzymanie w sposób 
zapewniający niezawodne i bezawaryjne działanie oraz prawidłowe ich funkcjonowanie przez cały 
okres trwania umowy, także poprzez bieżące i niezwłoczne usuwanie wszelkiego typu usterek 
i awarii. 

4. Szczegółowy zakres przedmiotowy realizacji usługi (zakres konserwacji) został określony 
w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. 

 
§3 

1. Przez naprawę należy rozumieć przywrócenie sprawności technicznej niesprawnych urządzeń i ich 
elementów z możliwością wymiany zużytych lub uszkodzonych części lub podzespołów. Prace 
konserwacyjne powinny być wykonywane w dni robocze w godz. 730 - 1530,  
a w koniecznych przypadkach (awaryjnych) całodobowo we wszystkie dni tygodnia. 

2. Czynności konserwacyjne należy bezwzględnie wykonywać w zakresie i terminach określonych  
w „Zakresie konserwacji". 

3. Czynności związane z naprawą zepsutego urządzenia należy podjąć w ciągu 3 (trzech) godzin od 
chwili telefonicznego lub mailowego powiadomienia przez Zamawiającego o niesprawności 
urządzenia. O konieczności wymiany zużytych podzespołów lub części należy bezzwłocznie 
powiadomić Zamawiającego stosownym protokołem zużycia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich 
zauważonych usterkach, których usunięcie wykracza poza zakres prac określony w "Zakresie 
konserwacji". 

5. W przypadku konieczności usunięcia awarii urządzeń i dokonania napraw wykraczających  poza 
zakres prac konserwacyjnych określony umową, Wykonawca zobowiązany jest do: 

 przekazania Zamawiającemu informacji (np. mailem) o wystąpieniu zdarzenia wraz z przesłaniem 
oferty cenowej na zakup uszkodzonych, niemożliwych do naprawy, elementów urządzenia,  

 uzyskania zgody Zamawiającego (mailem lub w drodze pisemnego zlecenia) dotyczącej naprawy 
lub na zakup i wymianę części zamiennych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 
urządzenia, 

 zapewnienia niezwłocznej dostawy części zamiennych (części nowych, oryginalnych), 
 dokonania demontażu uszkodzonych i montażu nowych części zamiennych, 

 okazania Zamawiającemu zdemontowanej części urządzenia jak i części zabudowanej.   
6. Za usunięcie awarii (przez Wykonawcę) dokonanej tylko i wyłącznie poprzez wymianę 

uszkodzonych elementów urządzeń na nowe, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie 
dodatkowe równe cenie elementu urządzenia wymienionego powiększone o koszty jego zakupu 
zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy (załącznik nr 1), na podstawie faktury Wykonawcy. Koszt 
robocizny, zysku, kosztów pośrednich określony została uwzględniony przez Wykonawcę  –  
w  ofercie cenowej.  

7. Na wymienione z powodu uszkodzenia elementy urządzeń, Wykonawca udziela gwarancji na 
okres zgodny z gwarancją producenta, którego bieg rozpoczyna się  od następnego dnia, w którym 
naprawę (wymianę) zakończono. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do wymiany 
stosować tylko nowe elementy urządzeń, bez wad i posiadające odpowiednie dopuszczenia do 
stosowania. 
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8. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zużytych elementów urządzeń  wymienionych w ramach 
przeprowadzanej konserwacji i naprawy, a następnie do ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Ewentualny koszt z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

9. Dla każdej z nieruchomości na których zabudowane są urządzenia Wykonawca założy "Książkę 
Pracy Systemu" do której będzie wpisywał zakres dokonanych czynności konserwacyjnych 
i naprawczych z wyszczególnieniem wymienionych elementów urządzeń. Książka Pracy Systemu 
winna być każdorazowo okazywana Zamawiającemu na jego wniosek.  

10. W Książce Pracy Systemu powinny widnieć nazwiska uprawnionych konserwatorów Wykonawcy 
mogących dokonywać w niej wpisów. 

11. Z każdorazowego wykonania czynności konserwacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest 
sporządzić protokół stwierdzający sprawdzenie urządzenia i potwierdzający poprawność jego 
działania. Protokół winien zostać dostarczony Zamawiającemu wraz z fakturą. 

12. Prace związane z konserwacją lub naprawą urządzeń w przedmiocie umowy, Wykonawca będzie 
wykonywał zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, Polskimi 
Normami oraz z zachowaniem warunków Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki spowodowane niewłaściwą 
konserwacją, naprawą lub niewłaściwym usunięciem awarii.  

14. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy zobowiązany jest 
dokonywać wszelkich napraw, nastaw niewymagających wymiany uszkodzonych elementów 
urządzeń. 

15. Wykonawca  zobowiązany jest w ramach niniejszej umowy  przeprowadzić w terminie do ……….. 
2022r. dla wszystkich urządzeń w przedmiocie niniejszego zamówienia: sprawdzenia stanu 
sprawności technicznej i wartości użytkowej instalacji oraz urządzeń elektrycznych (bram 
segmentowych, rozwieralnych, przesuwnych i szlabanów), a także przeprowadzić badania 
instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków 
ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Kontrola 
winna zostać prowadzona w okresie wiosennym a protokół z kontroli winien być przekazany 
Zamawiającemu w terminie do 30 czerwca 2022 roku.  

 
§4 

1. Termin realizacji zamówienia określa się na 36 miesięcy kalendarzowych: od 1 października 2021 
roku do 30 września 2024 roku. 

2. Przedmiot zamówienia świadczony będzie przez Wykonawcę kwartalnie (płatności z tego tytułu 
również będą dokonywane kwartalne), natomiast naprawy świadczone będą według zgłaszanych 
potrzeb począwszy od dat wskazanych w formularzu cenowym - załączniku nr 4 do niniejszej 
umowy w formie tabelarycznej (Microsoft Excel). 

3. Strony uznają za datę podpisania umowy dzień jej podpisania przez Zamawiającego.  
 
§5 

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną 
ofertą: 

 
Konserwacja urządzeń ……………….. zł brutto (słownie: ……………)     
 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszej umowy  ma formę wynagrodzenia 
ryczałtowego, które w okresie realizacji niniejszego zamówienia (36 miesięcy) nie będzie 
waloryzowane. 

 
§6 

1. Strony ustalają, że rozliczenie Wykonawcy za usługi konserwacyjne będzie się odbywało na 
podstawie faktury po wykonaniu zakresu prac wskazanych w załączniku nr 3 do niniejszej umowy 
na koniec każdego kwartału stanowiącego okres rozliczeniowy, w kwocie wynikającej z cen 
jednostkowych zamieszczonych w załączniku nr 4 do niniejszej umowy. 

2. Podstawę do wystawienia faktury za konserwację urządzeń stanowić będzie protokół wykonania 
prac zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej umowy, sporządzony przez Wykonawcę na 
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podstawie wpisu do Książki Pracy Systemu i zaakceptowany przez osobę nadzorującą ze strony 
Zamawiającego wymienioną w § 7 niniejszej umowy. 

3. Faktury wystawiane będą przez Wykonawcę odrębnie dla każdej z nieruchomości opisanych w § 2 
ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Faktury wraz z załączonymi protokołami potwierdzającymi wykonanie czynności konserwacyjnych 
rozliczane będą w terminie 30 dni od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 

5. Rozliczenie naprawy i wymiany urządzeń zostanie dokonane na podstawie faktury wystawionej 
przez Wykonawcę, po uzyskaniu odrębnej i pisemnej akceptacji Zamawiającego, wraz 
z dołączonym protokołem odbioru prac według załącznika nr 5 do niniejszej umowy oraz kopią 
faktur na zakup części zamiennych i/lub naprawy. 

6. Usunięcie awarii poprzez naprawę lub zakup nowej części dokonane zostaną na koszt 
Wykonawcy, który następnie zostanie zrefundowany przez Zamawiającego na podstawie faktury 
Wykonawcy. 

7. Zamawiający opłacał będzie faktury, o których mowa w ust. 5. 
8. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie wykonane usługi. 
9. Wynagrodzenie płatne będzie z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany w fakturze. 
10. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
11. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu bez pisemnej 

zgody Zamawiającego. 
12. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z art. 4 ust. 3 

ustawy z 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 
2020r. poz. 1666). 

 
§7 

Osobą odpowiedzialną za realizację postanowień niniejszej umowy jest  ze strony:  
1) Wykonawcy ....................……………………….. 
2) Zamawiającego: Marcin Szymanek, Bożena Mak, Marek Urbańczyk tel. 253-67-13 lub 253-77-85 

w. 726, 743 lub 752, Marta Martewicz, Robert Majewski tel. 253-67-13 lub 253-77-85 w. 716                    
lub 748, Natalia Sidło, Patryk Łaskawiec, Anna Kryczek tel. 253-67-13 lub 253-77-85 w. 732, 751 
lub 731. 

 
§8 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu imienną listę osób delegowanych do 
wykonania czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego co najmniej 5 (pięć) dni przed 
podjęciem pracy przez nowe osoby i uzyskać jego zgodę na dokonanie tych zmian.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania w ciągu 5 (pięć) dni od daty uzyskania zgody 
Zamawiającego i nie później niż na 3 dni robocze przed przewidywanym przez Wykonawcę  
rozpoczęciem przez nich pracy zaktualizowanego wykazu pracowników do Zamawiającego. 

 

§9 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy  w wysokości: 

a) 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia w realizacji niniejszej umowy w danym obiekcie, następujący po zakończeniu kwartału 
w którym miały być realizowane czynności konserwacyjne; 

b) 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia powyżej 3 (trzy) dni w usunięciu wad stwierdzonych podczas przyjęcia wykonania prac 
licząc od dnia podpisania protokołu w danym obiekcie; 

c) 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia 
lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy; 
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d) 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdą rozpoczętą 
godzinę opóźnienia Wykonawcy w czasie reakcji, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy; 

e) 3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdorazowy 
przypadek nienależytego wykonania zobowiązania, przy czym za każdorazowy przypadek 
nienależytego wykonania uznaje się każde zastrzeżenie Zamawiającego do sposobu wykonania 
usługi zawarte w protokole odbioru usługi. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  
przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

 

§10 
1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy  

w następujących przypadkach: 
a) Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

 zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub nastąpi likwidacja; 

 zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

 Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął konserwacji; 

 Wykonawca z własnej winy przerwał konserwację i nie realizuje jej przez okres 3 (trzech) 
miesięcy; 

 Wykonawca wykonuje konserwację niezgodnie z umową. 
2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia  

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez stronę uprawnioną o przyczynie odstąpienia. 

 

§11 
Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy informacje  pozyskane w związku z wykonywaniem 
niniejszej umowy. 
 

§12 

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem rozwiązującym na koniec miesiąca kalendarzowego.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust.1 okres wypowiedzenia rozpoczyna swój bieg od miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym druga strona otrzyma oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. 

3. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 
§13 

Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą stron, wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności. 
 

§14 

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.  

2. Właściwym do rozpatrywania sporów na tle realizacji niniejszej umowy będzie sąd powszechny 
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§15 

Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki do umowy określone w §2 ust. 2 niniejszej umowy. 

 
§16 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 
stron. 

 
ZAMAWIAJĄCY:                                                       WYKONAWCA: 
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